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טז.
מה לבעל מום שכן עשה בו קרב כמקריבִ ¿◊

טמא יוכיח.!◊טז.

מה לטמא שכן מטמאִ ¿◊טז.

בעל מום יוכיח.!◊טז.

!◊טז.
וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן ־ שמוזהרין ואם עבדו חיללו, 

אף אני אביא זר ־ שהוא מוזהר ואם עבד חילל.

מנלן דמוזהר?^◊טז.

אי מוינזרו!טז.

חילול בגופיה כתיב ביהִ ¿טז.

אלא (במדבר יח) מוזר לא יקרב אליכם.!◊טז.

איכא למיפרך: מה להצד השוה שבהן שכן לא הותרו בבמהִ ¿◊טז.

לא תימא טמא יוכיח, אלא אימא אונן יוכיח.!◊טז.

מה לאונן שכן אסור במעשרִ ¿◊טז.

בעל מום יוכיח.!◊טז.

וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן שמוזהרין כו'.!◊טז.

ה"נ לפרוך: מה להצד השוה שבהן שכן לא הותרו בבמהִ ¿◊טז.

!◊טז.
מתקיף לה רב סמא בריה 

דרבא:
ומאן לימא לן דאונן אסור בבמה? דלמא שרי בבמה.

אתיא ק"ו מיושב מה יושב שאוכל ־ אם עבד חילל, זר שאינו אוכל ־ אינו דין שאם עבד חילל.רב משרשיא:!◊טז.

מה ליושב שכן פסול לעדותִ ¿◊טז.

מיושב ת"ח.!◊טז.

מה לשם יושב שכן פסול לעדותִ ¿טז.

שם יושב לא פריך.!◊טז.

ואם ת"ל פריך, אתיא מיושב ומחדא מהנך.!◊טז.

ויושב דכשר בבמה מנלן?¿◊טז.

אמר קרא: (דברים י) לעמוד לפני ה' לשרתו, לפני ה' ־ ולא לפני במה.!◊טז.

אונן▀>טז.

מנלן?^טז.

דכתיב: ומן המקדש לא יצא ולא יחלל, הא אחר שלא יצא ־ חילל.!◊טז.

מהכא: (ויקרא י) הן הקריבו? אני הקרבתי, מכלל דאי אינהו אקריב שפיר אישתרוף.רבי אלעזר:!◊טז.

ורבי אלעזר מאי טעמא לא אמר מומן המקדש לא יצא?¿טז.

מי כתיב הא אחר שלא יצא חילל?אמר לך:[רבי אלעזר]!◊טז.
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ואידך מ"ט לא אמר מהן הקריבו?¿טז.

מפני טומאה נשרפה.קסבר:[אידך]!◊טז.

דבי רבי ישמעאל תנא:!◊טז.
אתיא בק"ו מבעל מום, ומה בעל מום שאוכל ־ אם עבד חילל, אונן שאין אוכל ־ אינו דין שאם עבד 

חילל.

טז:
◊¿ ִ מה לבעל מום שכן עשה בו קריבין כמקריבין

זר יוכיח.!◊טז:

מה לזר שכן אין לו תקנהִ ¿◊טז:

בעל מום יוכיח.!◊טז:

!◊טז:
וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן ־ שהן מוזהרין ואם עבדו חיללו, 

אף אני אביא אונן ־ שמוזהר ואם עבד חילל.

היכן מוזהר?^◊טז:

אילימא מומן המקדש לא יצא!טז:

חילול בגופיה כתיב ביהִ ¿טז:

אלא (ויקרא י) מהן הקריבו, וקסבר: מפני אנינות נשרפה.!◊טז:

איכא למפרך: מה להצד השוה שבהן שכן לא הותרה מכללוִ ¿◊טז:

טמא יוכיח.!◊טז:

מה לטמא שכן מטמאִ ¿◊טז:

הנך יוכיחו.!◊טז:

וחזר הדין כו', הצד השוה שבהן שמוזהרין כו'.!טז:

ולפרוך: מה להצד השוה שבהן ־ שכן לא הותרו מכללן אצל כהן גדול בקרבן יחידִ ¿◊טז:

שם טומאה מיהא אישתראי.!◊טז:

רב משרשיא:!◊טז:
אתיא בקל וחומר מיושב, ומה יושב שאוכל ־ אם עבד חילל, אונן שאינו אוכל ־ אינו דין שאם עבד 

חילל.

מה ליושב שכן פסול לעדותִ ¿◊טז:

מיושב תלמיד חכם.!טז:

מה לשם יושב שכן פסול לעדותִ ¿טז:

שם יושב לא פריך.!◊טז:

ואם תימצי לומר פריך, אתיא מיושב ומחדא מהנך.!◊טז:

אונן פסול.▀>טז:

רבא:▀◊טז:

לא שנו אלא בקרבן יחיד, אבל בקרבן צבור מרצה, קל וחומר מטומאה, מה טומאה שלא הותרה מכללה 

אצל כהן גדול בקרבן יחיד ־ הותרה אצל הדיוט בקרבן צבור, אנינות שהותרה מכללה אצל כהן גדול 

בקרבן יחיד ־ אינו דין שהותרה אצל כהן הדיוט בקרבן ציבור.

¿◊טז:
מתקיף לה רבא בר 

אהילאי:

לא תותר אנינות אצל כהן גדול בקרבן יחיד מקל וחומר, ומה טומאה שהותרה אצל כהן הדיוט בצבור ־ 

לא הותרה אצל כהן גדול בקרבן יחיד, אנינות שלא הותרה אצל כהן הדיוט בקרבן צבור ־ אינו דין 

שלא תותר אצל כהן גדול בקרבן יחידִ 

Talmud Navigator עמוד 2 זבחים טז



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

זבחים-כל הזבחים שקבלו דמן

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

[רבא בר אהילאי]¿◊טז:

ותותר טומאה אצל כ"ג בקרבן יחיד מק"ו, ומה אנינות שלא הותר אצל כהן הדיוט בקרבן צבור ־ 

הותרה אצל כהן גדול בקרבן יחיד, טומאה שהותרה אצל כהן הדיוט בקרבן צבור ־ אינו דין שהותרה 

אצל כ"ג בקרבן יחידִ 

[רבא בר אהילאי]¿◊טז:

ולא תותר טומאה אצל כהן הדיוט בקרבן צבור מקל וחומר, ומה אנינות שהותרה אצל כ"ג בקרבן יחיד 

־ לא הותרה אצל כהן הדיוט בקרבן צבור, טומאה שלא הותרה אצל כהן גדול בקרבן יחיד ־ אינו דין 

שלא תותר בכהן הדיוט בקרבן צבורִ 
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